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Kedves Szobi Polgár!
Tisztelt Olvasó!

A képviselő-testület 2013. 
október 3-án városfórumot 
tartott a település árvíz elle-
ni jövőbeni védekezésének, 
illetve bevédésének kérdé-

seiről. A fórumon a képvise-
lő-testület megjelent tagjain 
és az árvízzel érintett lakoso-
kon kívül jelen volt Harrach 
Péter a térség országgyűlé-
si képviselője, Branyiczky 
Márk, a Pest Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság 
Igazgatója, Pásztor József, a 
Pest Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóságtól, Stimm 
Gábor, a Közép-Duna-
Völgyi Vízügyi Igazgatóság 
Árvízvédelmi Főosztályá-
nak vezetője, Hegedűs Ár-
pád, a Szobi Rendőrőrs pa-
rancsnoka, Kempfné dr. Du-
dás Hilda, a Szobi Járási Hi-

vatal vezetője, aki egyben a 
Helyi Védelmi Bizottság el-
nöke, valamint a Nagymaro-
si Vízirendészet képviselője.

A polgármesteri köszön-
tőt és megnyitót követően az 
árvízi védelem szakembere-

inek előadásait hallgathatták 
meg jelenlévők az idei orszá-
gos árvízi védekezés tapasz-
talatairól, illetve a szobi ár-
vízvédelem speciális hely-
zetéről, illetve lehetőségei-
ről. Megtudhattuk, hogy az 
időjárás változása következ-
tében rövid időszak alatt le-
hulló sok csapadék az árvi-
zek első számú okozója. Az 
egyre sűrűsödő és egyre na-
gyobb árvizek arra ösztönzik 
a szakmát, hogy megvizsgál-
ja, mit tudnak tenni az árví-
zi szint emelkedése ismereté-
ben. Megtudhattuk, hogy or-
szágunkban a dunai árvíz el-

leni védekezés kérdésköré-
ben a Budapest-Szob közöt-
ti szakasz okozza a legna-
gyobb problémát, hiszen ko-
moly árvízi védmű kiépítése 
itt rendkívül költséges lenne, 
a Dunakanyar ugyanis több 

helyen a panoráma és a táj-
esztétika miatt is csak mo-
bil védmű kiépítésével len-
ne a tájélmény meghagyá-
sa mellett bevédhető. Tele-
pülésünkről szólva elhang-
zott, hogy Szob alsóbb ré-
sze homokzsákos nyúlgá-
takkal nem védhető be, a te-
rület akkor is megtelik víz-
zel, ha ideiglenes – ún. mo-
bil - védművet építenek ki, 
tekintettel arra, hogy a vá-
ros veszélyeztetett része só-
derpadon fekszik. Abban az 
esetben, ha településen egy 
meghatározott, illetve indo-
kolt mélységben és hossz-

ban kiépített vízzáró résfal 
kerülne elhelyezésre a dunai  
és ipolyi partszakaszon, és e 
fölé épülne meg a felszín fö-
lötti gát védmű,  biztosítha-
tó lenne az árvízi védelem. 
Mindezeken túl azonban a 
gát város felőli oldalán meg-
emelkedne a belvíz, hiszen 
a város északi dombjai felől 
érkező talaj-, illetve esővizek 
ezt okoznák. A védmű város 
felőli oldalára kiépítendő ún. 
gyűjtőcsatornából folyama-
tosan kellene a folyókba a 
felgyülemlett patak- és talaj-
vizeket, illetve a csapadék-
vizet átemelni, amely víz-
átemelő művelet nem csak 
árvízek esetén szükséges te-
endő, hanem  folyamatosan. 
Végezetül - mint ahogyan az 
elhangzott a fórumon – spe-
ciális gondoskodást igényel-
ne az Ipoly torkolatnál kiépí-
tett vízbázis üzemeltetése is.

A szakmai tájékoztatókat 
követően Harrach Péter or-
szággyűlési képviselő kapott 
szót, aki  elmondta, hogy 
képviselőként van feladata 
az árvízi védekezés kapcsán, 
mégpedig az, hogy képvisel-
je a kormányzat előtt azokat 
a kezdeményezéseket, ame-
lyek a lakosság képviseleté-
ben megszólaló önkormány-
zatok és a szakma részéről 
megjelennek. Ezt követően 
tájékoztatta a megjelenteket 
arról, hogy az Európai Unió 
arra való hivatkozással, hogy 
megítélése szerint az ország-
ban az árvíz kapcsán nem ke-
letkezett nagy kár, a kormány 
kérését elutasítva Magyaror-
szágnak nem nyújt kárenyhí-
tési támogatást.

Ezt követően került sor a 
megjelent lakosok vélemé-
nyének meghallgatására. A 
lakosság hozzászólásaiból 
nagyjából két, jól körülha-
tárolható megoldási javaslat 
bontakozott ki. 

folytatás a 6. oldalon

Tematikus városgyűlés az árvízi 
védekezés lehetőségeiről

 Hogyan védhetnénk meg településünket az árvíz pusztításától?

Városfórumot tartottunk a település árvíz elleni jövőbeni védekezésének, illetve bevé-
désének kérdéseiről. A fórumot Remitzky Zoltán polgármester nyitotta meg
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Aki vette a fáradtságot és figye-
lemmel kísérte az önkormány-
zat intézményei épületeinek el-
múlt két évtizedben végbemenő 
állapotváltozását, meggyőződ-
hetett róla, hogy gyakorlatilag 
minden önkormányzati intéz-
mény (szakorvosi rendelőinté-
zet, háziorvosi rendelő, volt fizi-
koterápia épülete, könyvtár, mű-
velődési ház, óvoda, iskola, öre-
gek otthona stb.) felújítása-kor-
szerűsítése 2010-ig megtörtént. 
Sőt némely intézmény (óvoda, 
iskola) a felújításon túl, új épü-
letszárnnyal bővült. 

Az intézményi korszerűsíté-
sek legvégére maradt a polgár-
mesteri hivatal, úgymond zár-
da épülete.  Ennek homlokza-
ti és tetőfelújítása, valamint 
ablakainak vörösfenyőből ké-
szült ablakokra történő kicse-
rélése 2010 őszére fejeződött 
be. Ugyanakkor a belső felújí-
tás mind a zárda, mind a kápol-
na (házasságkötő) rész tekinte-

tében elmaradt. Miután erre pá-
lyázat nem is volt és a jelenben 
sincs, ezért saját forrásból kell 
ezt az önkormányzatnak meg-
tennie. 

Ennek első fázisaként a rend-
kívül leromlott állapotú mosdó-
helyiségek átalakítását, felújí-
tását tesszük meg ebben az év-
ben. A mosdók felújítása mel-
lett új padozatot kap a házasság-
kötő terem helyisége is. A mun-
kálatokat a közmunkások, a mű-
hely dolgozói és a víz- és csa-
tornarendszer, továbbá a szerel-
vényezés és burkoló munkák te-
kintetében két helyi szakember 
bevonásával végezzük el. Ha a 
továbbiakban sem lehet pályá-
zati forráshoz jutni az önkor-
mányzati hivatal belső felújítá-
sára, akkor több éven át tartó, 
lassú, szakaszos felújítással le-
het csak az eredetileg a 19. szá-
zad végén rendkívül igényesen 
megépített épületet helyiségei-
ben is felújítani.

Amint arról lapunk korábbi szá-
mában már beszámoltunk, az 
önkormányzat műfüves labda-
rúgó kispálya építését nyerte el 
a Magyar Labdarúgó Szövetség 
(továbbiakban: MLSZ) pályáza-
tán. Beszámoltunk arról is, hogy 
a pálya megépítéséhez biztosí-
tandó önrészhez a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 
(továbbiakban: KLIK) 3 millió 
forint felajánlást tett.

A pályázat megvalósítása so-
rán új helyzetet teremtett, hogy 
a KLIK adminisztratív-jogi aka-
dályok miatt mégsem tudja biz-
tosítani a megígért 3 millió fo-
rintos támogatást. Tekintettel 
arra, hogy az önkormányzatnak 
az így kieső forrás előteremtésé-
re időre van szüksége, a képvi-
selő-testület úgy döntött, hogy 
határidő hosszabbítást kér az 
MLSZ-től az önerő megfizeté-

sére. Az MLSZ az önkormány-
zat kérelmére mindössze né-
hány hetes határidő hosszabbí-
tást engedélyezett, amely októ-
ber 31-én lejárt. Az önkormány-
zat erre a határidőre sem tudta 
összeszedni a hiányzó forrást, 
ezért kezdeményezte az MLSZ-
nél a beruházás elhalasztását 
2014 tavaszára. Nyilván egy 
meghatározott összegű fejlesz-
tési hitel felvételével biztosítha-
tó lett volna a szükséges önrész, 
azonban a képviselő-testület el-
vette a hitelfelvétel lehetőségét, 
és úgy döntött, hogy a hiányzó 
forrást a Kodály Zoltán utca 34. 
szám alatti ingatlan értékesíté-
séből befolyt vételárból kívánja 
fedezni. Remélhetőleg a jövő év 
tavaszáig sikerül az ingatlant ér-
tékesíteni, és a műfüves labda-
rúgó pálya is megépülhet tele-
pülésünkön.

A Szob Város Önkormányzata 
által fenntartott Szobi Szakor-
vosi Rendelőintézet szemész 
orvosa és asszisztensének 
1997-ben történt adminisztrá-
ciós mulasztása miatt az intéz-
mény ellen kártérítési pert in-
dított a beteg 2004-ben. Az el-
járás minden bírósági fórumot 
megjárt. A már jogerős ítélet a 
rendelőintézetet az ügyben el-
marasztalta és  - 2013. novem-
ber 15. napjáig számított ka-
matokkal  együtt -  11.358.102 
Ft összegű kártérítés megfize-
tésére kötelezte, amely mellett 
a 446.782 Ft eljárási költséget 
is  viselnie kell.

A rendelőintézet költség-
vetéséből ezt a követelést ki-

Szob Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 2013. 
évi közmunka-program kere-
tében, a mezőgazdasági ág-
ban végzett termesztéséből 
származó kukorica értékesíté-

Szob Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete  október 31-
én megtartott ülésén tárgyalta az 
önkormányzat 2014. évi költ-
ségvetési koncepciójának ter-
vezetét. A képviselő-testület a 
megismert koncepciót - amely 
elfogadott állami költségvetési 
törvény hiányában több tekin-

Felújítási munkálatok 
a hivatal épületében

fizetni nem tudja, és a helyze-
tet tovább súlyosbítja, hogy a 
hiba megtörténtének idősza-
kára az intézménynek nem 
volt felelősségbiztosítása 
sem. Mindezekre tekintettel 
az önkormányzatnak, mint az 
intézmény fenntartójának fe-
lelősséget kell vállalnia a kár-
térítés kifizetésében. 

Mindennek érdekében az 
önkormányzat támogatási ké-
relemmel fordult a Belügymi-
nisztériumhoz, a rendelőinté-
zet pedig a szaktárcához se-
gítségért. A mai napig sajnos 
egyik oldalról sem érkezett 
válasz, ezért egyenlőre nem 
tudni, hogy honnan lesz for-
rás a kártérítés kifizetésére. 

Elvesztett kártérítési per!

Tavaszra kérte halasztani a műfüves 
pálya építését az önkormányzat

Megtárgyalták a 
költségvetési koncepciót

tetben bizonytalan adatokra tud 
csak támaszkodni - a Magyaror-
szág 2014. évi központi költség-
vetéséről szóló törvény elfogadá-
sa után kialakult önkormányzati 
finanszírozás pontos adatisme-
retében a költségvetési rendelet 
előkészítéséhez nélkülözhetetlen 
iránymutatásnak tekinti.

Kukoricaértékesítés
séről döntött 3.000 Ft/q áron. 
A képviselők arról is döntöt-
tek, hogy a szintén a közmun-
ka program keretében termett 
burgonyából az apró méretű-
eket  30 Ft/kg áron értékesíti. 

Három köztéri pihenőpad került 
kihelyezésre a szakorvosi rende-
lőintézet előtt található parkosított 
területen.  A közmunkaprogram 
keretében elkészített köztéri pa-
dok viacolor burkolattal kialakított 
szigetecskéken kerültek felállítás-
ra. A padok vázszerkezetének el-

Köztéri pihenőpadok a
szakorvosi rendelőintézet előtt

készítésében a közmunkások mel-
lett Zentai Tibor, illetve a Közpon-
ti Műhely munkatársai nyújtottak 
hathatós segítséget. A szakorvo-
si rendelőintézet előtt találhatóhoz 
hasonló köztéri pihenőpadok elhe-
lyezését tervezi az önkormányzat 
a város több pontján is. 

Mosdó kialakítása a múzeumban
Mint ismeretes a Börzsöny Közérdekű Múzeális Gyűjtemény, meg-
szokott  nevén a Börzsöny Múzeum 2013. januárjától  Szob Város Ön-
kormányzata fenntartásába került. Bármennyire is hihetetlennek tűnik 
első hallásra, az intézmény napjainkig nem rendelkezett mosdó-, illet-
ve vízöblítéses illemhelyiséggel. Az önkormányzat felszámolandó ezt 
az állapotot, a múzeumban dolgozók és a múzeumot látogatók részére 
hiánypótló beruházásba kezdett, és kiépíti az intézmény csatornaháló-
zatba kötött vezetékes vízrendszerrel ellátott mellékhelyiségeit. 
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ÉRTESÍTÉS 
Értesítem a város lakosságát, hogy a ké-
ményseprő-ipari szolgáltatásról szóló 
2012. évi XC. törvény, valamint a 63/2012. 
(XII. 11.) BM rendelet és a 347/2012. 
(XII. 11.) Korm. rendelet értelmében előírt 
kötelező kéményseprő-ipari közszolgálta-
tás körébe tartozó feladatokat – a telepü-
lési önkormányzat közigazgatási határain 

belül – a Magyar Kémény Kft. alkalmazottja látja el. 
Szob városban a kéményseprő-ipari feladatokat - a fény-

képes igazolvánnyal és névre szóló megbízólevéllel rendel-
kező - VARGA JÁNOS kéményseprő látja el 2013. novem-
ber 14. – 2013. december 5. között.

dr. Holocsi Krisztián
jegyző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Márianosztrai Fegyház és Börtön fogvatartotti 
„Kiétkező bolt” és személyi állományi „Büfé” együt-
tes üzemeltetésére – üzemeltetési kötelezettség kikö-
tésével – pályázati úton bérbe adja a kezelésében 
lévő 2629 Márianosztra, Pálosok tere 1. szám alat-
ti üzlethelyiséget és raktárt, valamint  az intézet bel-
ső udvarán, a személyi állomány részére büfé céljá-
ra kialakított helyiségeket.

Az érdeklődők a műszaki tartalom megküldését 
(mely a pályázattal kapcsolatos valamennyi informá-
ciót tartalmazza) a következő e-mail címen kérhetik: 
nosztra.uk@bv.gov.hu

 
A pályáztató neve, címe, telefon- és telefax számai: 

Márianosztrai Fegyház és Börtön
Cím: 2629 Márianosztra, Pálosok tere 1. 

Telefon: 06-27/620-400; 
Telefax: 06-27/620-442

LAKÁSÉRTÉKESÍTÉS
Szob Város Önkormányzata nyilvános licit eljárás útján ér-
tékesítésre hirdeti meg a Szob, Kodály Zoltán utca 34. szám 
alatt található ingatlan emeleti, déli fekvésű, a Dunára pano-
rámás, 139 m2 alapterületű lakását. A lakásban három szoba, 
konyha, előtér, gardrób és fürdőszoba található. Az ingatlan-
hoz terasz és garázs tartozik. Az elektromos energia-, ivóvíz- 
és szennyvízcsatorna-, valamint a vezetékes gáz közműháló-
zat a lakáshoz kiépített. 

Kikiáltási ár: 15.500.000 Ft + ÁFA
Licit időpontja: 2013. december 5. (csütörtök) du. 15.00 óra

Licit helye: Szobi Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme
Licit lépcső: 100.000 Ft

A licit időpontja előtt munkanapokon bármikor, előzetes 
időpont egyeztetés után a lakás megtekinthető. Az értékesí-
téssel kapcsolatban érdeklődni lehet Remitzky Zoltán polgár-
mesternél a 27/570-690-es telefonszámon. 

A liciten győztes leendő vevőnek a licitálás helyén, a licit 
során kialakult bruttó vételár 10 %-át kell foglaló címén egy 
összegben megfizetnie, amely a vételárba beszámít.

A liciten  győztes a licitálás időpontját követő két héten be-
lül (14 naptári nap) az adásvételi szerződés megkötésére jo-
gosult. Az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg a vevő 
köteles a teljes vételárat megfizetni.

szob Város ÖnKormányzata

A képviselő-testület október 31-i 
ülésén úgy döntött, hogy a hétvé-
gi és hétközi orvosi ügyelet ellátá-
sához szükséges Dacia típusú sze-
mélygépjármű 5 év lízingeléssel 
történő, a 13 érintett település ál-
tali közös megvásárlását támogat-
ja. A gépjármű tulajdonosa a Szo-
bi Kistérség Önkormányzatainak 

Többcélú Társulása lesz. Az ön-
kormányzat – egyező mértékben 
az ügyeleti rendszer fenntartásá-
ban résztvevő többi önkormány-
zattal - az első lízingdíj befizeté-
séhez 37.770 Ft-al, majd a havi lí-
zingdíj megfizetéséhez 60 hóna-
pon keresztül havi 3.307 Ft-tal já-
rul hozzá. 

A Járási Munkaügyi Központ 
tájékoztatása alapján az önkor-
mányzatunknak lehetősége nyílt 
újabb 5 fő közfoglalkoztatott  
téli alkalmazására. Ez a köz-
foglalkoztatási program annyi-
ban tér el a korábbiakban meg-
szokottól, hogy 6 hónap időtar-
tamú, másrészt ebből a 6 hónap-
ból  4 hónapot a közfoglalkozta-
tottaknak úgynevezett alapkom-

Szob Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a helyi önkor-
mányzatok szociális célú tűzi-
favásárláshoz kapcsolódó ki-
egészítő támogatásáról szóló 
57/2013. (X. 4.) belügyminisz-
teri rendelet alapján pályázat be-
nyújtásáról döntött. 

A pályázat idő közben elbí-
rálásra került, amelynek ered-
ményeképpen az önkormány-
zatnak 48 erdei köbméter ke-
ménylombos tűzifa beszerzé-

Intézményi Tanács
Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete „A nemzeti közne-
velésről” szóló törvény alapján a Szobi Kodály Zoltán Alapfokú 
Művészeti Iskola megalakult Intézményi Tanácsába Remitzky Zol-
tán polgármestert delegálta. 

Új autót vásárolnak az 
orvosi ügyelet részére

Téli közfoglakoztatás
petencia képzésen való részvé-
tellel kell tölteniük. A program 
2013. november 1-jétől indul 
és 2014. április 30-ig tart. A no-
vember és az április hónapot töl-
tik a közfoglalkoztatottak mun-
kával, a köztes 4 hónap a kép-
zés ideje. A képviselő-testülete 
döntése alapján az újabb 5 köz-
foglalkoztatott november elején 
megkezdhette munkáját. 

Városunk rászorulói tűzifa 
segélyben részesülhetnek

sére nyílik lehetősége. 
A pályázaton elnyert összeg-

ből beszerzendő tűzifamennyi-
ség az önkormányzat szociális 
bizottságának döntése alapján 
kerül majd szétosztásra a rászo-
rultak között.  Az önkormány-
zatnak a támogatás felhaszná-
lásához köbméterenként 2000 
Ft+ÁFA önrészt kell biztosíta-
nia, továbbá vállalnia kell a fá-
nak az erdőgazdaságtól történő 
elszállításának költségét is.
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Szob Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2007. februárjá-
ban a P-VIL Bt-vel szerződést 
kötött valamennyi önkormány-
zati intézmény tekintetében ún. 
takarékos fényforrások beépíté-
sével energiatakarékos világítá-
si rendszer kiépítésére. A szer-
ződés szerint a korszerűsítés el-
lenértékét nyolc éves futamide-
jű, ún. lizing megállapodás alap-
ján teljesítette volna önkormány-
zatunk. (A lízingbe adó fél sze-
mélyében idő közben jogutód-
lás miatt változások következ-
tek be. Sorrendben előbb Alföld 
Bt., majd AXON Ágens Kft, vé-
gül pedig AXON Bérlet Kft.) 
A 2010-es választást követően 
azonban az aktuális havi törlesz-
tő részletek fizetése elmaradt. Az 
akkori önkormányzat nem telje-
sítette a részleteket többszöri fel-
szólítás és fizetés átütemezés el-
lenére sem. 2012. júniusára az 
elmaradt törlesztő részletek ösz-
szege meghaladta a négy és fél 
millió forintot (4.574.546 Ft). 
Ezt a lejárt követelést az AXON 
Bérlet Kft. eladta az AXON Va-
gyonkezelő Zrt. részére, amely 
lejárt követelését önkormányzati 
teljesítés híján peres úton kíván-
ta érvényesíteni.

Itt kell megjegyeznünk, hogy 
az önkormányzatnak a már pe-
resített, AXON Vagyonkezelő 
Zrt. felé fennálló 4.574.546 Ft 
tartozáson felül, az AXON Bér-
let Kft. felé további - részben a 
már lejárt, részben a jövőben, 
2015 márciusáig esedékes lí-
zingdíjakat is figyelembe véve -  
8.135.193 Ft fizetési kötelezett-
sége áll fenn.

Az AXON Vagyonkezelő Zrt. 
által a peresített 4.574.546 Ft  
követelés tekintetében az önkor-
mányzat az ez év október 2-ára 
kitűzött első bírósági  tárgyalási 
nap előtt megkereste az AXON 
Vagyonkezelő Zrt. felszámoló 
biztosát (tekintettel arra, hogy az 
AXON Vagyonkezelő Zrt. fel-
számolása a közelmúltban elren-
delésre került) annak érdekében, 
hogy a fennálló tartozás tekin-
tetében peren kívüli egyezséget 
ajánljon. A felszámoló biztos el-
fogadta az önkormányzat egyez-
tetési tárgyalások megkezdésé-
re vonatkozó javaslatát és a bíró-

ságon a per felfüggesztéséről in-
tézkedett. Az önkormányzat  az 
egyeztetetési tárgyalások alkal-
mával alábbi egyezségi terveze-
tet alkudta ki mindkét cég felé 
fennálló tartozása tekintetében:

1.) A már peresített tartozás 
tekintetében: Az AXON Vagyon-
kezelő Zrt  „ f.a.” felszámolója a 
4.574.546 Ft tőke összeg meg-
fizetése mellett abban az eset-
ben tud a peres eljárás megszün-
tetése iránt intézkedni, ha az ön-
kormányzat legkésőbb 2013. de-
cember 15-ig e követelést egy 
összegben kifizeti. (Ebben az 
esetben a kamatok fizetésétől el-
tekint.)

2.) A még nem peresített, de 
lejárt tartozás és a szerződésből 
eredő jövőbeni lízingdíjak ese-
tében: Amennyiben az önkor-
mányzat az AXON Bérlet Kft. 
részére 2.150.000 Ft-ot 2013. 
november 30. napjáig megfi-
zet, abban az esetben az önkor-
mányzat megkapná a világító-
berendezések tulajdonjogát és 
vele szemben az AXON Bérlet 
Kft. az operatív lízingszerződés-
ből eredően további követeléssel 
nem lépne fel. 

Mindezen egyezségi javaslat 
azt jelenti, hogy a fenti kimutatás 
alapján közel 6 millió Ft megfi-
zetésétől és a 4,5 millió forintra 
eső több százezer forint össze-
gű kamat megfizetésének terhé-
től az önkormányzat mentesül-
ne abban az esetben, ha az idei 
évben még valamivel több, mint 
6,7 millió forintot a cégcsoport-
nak kifizet. Szob Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 
lefolytatott peres eljáráson kívü-
li egyeztetésben elért egyességi 
javaslatot  összegszerűségében 
igen kedvezőnek értékelte, azon-
ban annak pénzügyi teljesítését 
csak 2014. januárjában tartja ki-
vitelezhetőnek. Mindezt azért 
tarja így teljesíthetőnek, mert az 
önkormányzatnak jelenleg egy-
általán nincs forrása a követe-
lés kifizetésére, azonban részben 
ezen fizetési kötelezettsége telje-
sítésének érdekében támogatá-
si kérelemmel fordult a Belügy-
minisztériumhoz, amely kérelem 
elbírálása várhatóan csak decem-
ber hónap második felében törté-
nik majd meg. 

Az önkormányzat az ősz folya-
mán elvégeztette a tulajdoná-
ban lévő Zilahy utcai 12 laká-
sos bérház valamennyi kémé-
nyének karbantartását. Az épü-
let kéményei igen leromlott ál-
lapotban voltak már, a teljes va-
kolat, illetve fugázás lemállott 
róla, a kéménysapkák több he-
lyen széttöredeztek, ezért kar-
bantartásuk elvégzése halasztha-
tatlanná vált. Ezen munkálatok 
mellett el kellett végezni az épü-

Az elmúlt hetekben megkezdő-
dött a város állami tulajdonban 
lévő, és igen leromlott állapotú 
útjainak helyreállítása. Talán a 
leglátványosabb a Dózsa György 
utcában található útszakasz egy 
részének új aszfaltszőnyeggel 
történő leterítése. Igaz, ebben az 
esetben a helyreállítást nem az 
állami közútkezelő, hanem a re-
gionális vízmű társaság végezte 
el. A vízmű az utcában közmű-
felújítást végzett az elmúlt hó-
napokban, és az annak során ke-
letkezett úthibák kijavítása okán 

A Szobi József Attila Művelő-
dési Ház 1972-es megépítéstől 
kezdve az épület fűtési rendszere 
nem felel meg az elvárásoknak. 
Az ún. meleg levegő befúvásos 
technológia, amely a  legelső 
konstrukció volt a művelődési 
ház kifűtésére a hihetetlen nagy 
mennyiségű fűtőanyag (szén) 
miatt került lecserélésre, hiszen 
egy rendezvényre mintegy 5-8 
q szén elégetésére volt szük-
ség egy viszonylagos elviselhe-
tő teremhőmérséklet biztosítá-
sához. Az ezt követően kiépített 
radiátoros központi fűtési rend-
szer nem képes leadni akkora 
hőmennyiséget, hogy az épület-
ben meglévő belmagasságot (8-9 
méter) hatékonyan kifűtse. A fű-
tési probléma megoldása érdeké-
ben első lépésként a színpad zsi-
nórpadlása fölé egy álmennyezet 
elhelyezésére kerül sor, amelyen 
egy 15 cm-es hőszigetelés és tűz-

Megegyezés az AXON-ügyben

álló gipszkarton elhelyezése biz-
tosítja majd a lényegesen ala-
csonyabb belmagasságot. Ezzel 
a megoldással remélhető, hogy 
a hőveszteség a beruházást kö-
vetően lényegesen kisebb lesz. 
Kapcsolódó hír, hogy az önkor-
mányzat az idén 689.000 Ft pá-
lyázati forrást is elnyert a műve-
lődési ház technikai eszközfej-
lesztésére, amely összeg részben 
fedezetet nyújt a művelődési ház  
már említett hőtechnikai, illetve 
az ezzel összefüggésben megva-
lósuló akusztikai  fejlesztésére. 

Mivel 2011 telén az ún. köz-
műalagútban szétfagyott a radi-
átorokhoz vezető fűtéscső háló-
zata is. Sajnos ennek kiváltása is  
elvégzendő feladat. Ezen mun-
kálatok elvégzéséhez szükséges 
cső- és szerelvényanyag beszer-
zésről és a kivitelezés munkála-
tairól a soron következő ülésen 
dönt a képviselő-testület.

Hőtechnikai korszerűsítés 
a művelődési házban

„Valami útjára indult”
végezte el az aszfaltszőnyege-
zést. Talán az önkormányzatnak 
a közútkezelő felé intézett soro-
zatos panaszáradata is közrehat-
hatott abban, hogy az állami köz-
útkezelő is megkezdte a kezelé-
sében lévő városi utak kátyú-
zását. Ennek első ütemében az 
Arany János utcában és az Ipoly-
sági utcában (a vasúti híd alatt) 
javítottak ki néhány kátyút, és a 
közútkezelő ígérete szerint a ká-
tyúzás még ebben a hónapban be 
is fejeződik a teljes belterületi ál-
lami tulajdonú útszakaszon.

Befejeződött a Zilahy utcai 
volt folyamőr laktanya 

tetőzetének karbantartása 
let tetőhéjazatának javításait, hi-
szen a palaburkolat több helyen 
is töredezett volt, és a kéménye-
ken végzett munkákhoz is meg 
kellett bontani az állványzat el-
helyezése miatt. Sajnos az épü-
let esővizet elvezető bádogcsa-
tornái is igen leromlott állapot-
ban vannak, amelynek helyreál-
lítása, illetve ahol szükséges, ott 
szakaszos cseréje terveink sze-
rint még a tél beállta előtt meg-
történik.

Szünetel a révátkelés
A Ferryboat Kft. tájékoztatja a Tisztelt Utasokat, hogy 2013. októ-
ber 14. és 2014. április 14. között a Szob-Pilismarót közötti komp-
átkelés szünetel.
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Tisztelt Szobiak! Tisztelt Szobi 
Szülők!

Mint a szobi iskola alapítvá-
nyának kuratóriumi elnöke ne-
kem jutott az a szomorú beje-
lentési kötelezettség, amely arról 
szól, hogy az alapítványunk eb-
ben az évben beszünteti a műkö-
dését.

Ez nem egy örömteli hír, csak 
a kényszer szülte „muszáj”.

1966-ban a Soros Alapítvány, 
valamint 18 szobi szülő és peda-
gógus közös támogatásának kö-
szönhetően létrehoztuk az isko-
lánk alapítványát. Szükség mu-
tatkozott egy olyan társadalmi 
szervezet létrehozása, amelyik 
függetlenül az állami és az ön-
kormányzati támogatások mel-
lett, segíteni képes a szobi gyer-
mekeket a legkülönbözőbb célja-
ik elérésében. Köszönöm az ala-
pítóknak, hogy az általuk befize-
tett alapítói összeggel létrejöhe-
tett az alapítvány.

Az alapító oklevél pontosan 
meghatározta az alapítók szán-
dékát arról, hogy tanulóifjúság, 
az általános iskolai éveik alatt, 
milyen programokon és mekko-
ra támogatás mellett vehetnek 
részt. Az alapítványban minden-
kor demokratikus úton történtek 
az önök által átirányított, az úgy-
nevezett társadalmi szervezetek 
számára felajánlott adójuk egy 
százalékának elosztása. 

Az öt fős kuratóriumban mind 
a diákok, mind a tanárok és a 
szülők helyet kaptak. A támoga-
tások mindig csak pályázatok út-
ján megítélt összegek nagyságá-
val juthattak el diákokhoz, illet-
ve a közösségekhez.

A 17 év alatt önök több mint 
négymillió forinttal segítették 
gyermekein programjainak meg-
valósulását.

Ezek a következők voltak:
1. Nyári és téli táborozás.  
Magyar, szlovák és lengyel tá-

borozásokon vettünk részt.
2. ÖKO programok:
Természetbarát üzemek, vál-

lalkozások, népi hagyományo-
kon alapuló – ma már a minden-
napokban csak ritkán megtekint-
hető – eseményeken való részvé-
telek. Természetjáró szakkörö-
sök túráinak segítése.

3. Úszásoktatás. 
Közel ezer kisgyermek részé-

re vált lehetőség arra, hogy az 
úszás megszerettetésével és el-
sajátításával biztonságosabban 

engedhessék szüleik a gyerme-
keiket a „nagy víz” közelébe. 
Az alapítvány kiemelten kezelte 
minden évben az úszásoktatás-
ban résztvevő diákokat.

4. Tehetséges gyermekek tá-
mogatása:

A legkülönbözőbb szakmai 
programokon (táborokban és 
tanfolyamokon) való részvételi 
összeghez való hozzájárulással.

5. Osztálykirándulások. 
Megszámolhatóan is sok osz-

tálykirándulást támogatott az 
alapítvány. A rászorultsági elv 
alapján olyan gyermekek is ré-
szesei lehettek az ország megis-
merésének, akik az alapítványi 
támogatások nélkül bizony nem 
lettek volna képesek fedezni a 
részvételi összeget. 

Sajnos az egymást követő 
kormányoknak úgy látszik nem 
igen volt fontos, hogy gyerme-
keink sok évtizedeken keresztül 
jussanak lehetőséghez a felsorol-
tak vagy azokon kívül is. Egyre 
inkább visszafogták az alapítvá-
nyok anyagi támogathatóságát, 
nehezítették a feltételeket, egyre 
több terhet és akadály állítottak 
a támogathatóságban és a támo-
gatott összegek megszerzésében.

2014 májusától már olyan 
bonyolulttá és drágává válik a 
könyvelés (több mint duplájára 
emelkednek a költségek), hogy 
az ilyen kis alapítványok (itt a 
megforduló összegre gondolva) 
mint a miénk is, kénytelenek fel-
adni a további működtetésüket.

A bíróság 2013. szeptem-
ber 5-én kimondta az alapít-
vány megszüntetéséről szóló ha-
tározatát. A felszámolási eljárás 
2013. október 8-án befejeződött 
és az akkori vagyonát az alapít-
vány kuratóriumi elnökeként át-
adtam a bírósági döntés értelmé-
ben az iskola Diákönkormány-
zatának. Ez az összeg 210. 980 
Ft volt. Ezt az összeget az iskola 
vezetése csak a diákönkormány-
zat által jóváhagyott programok-
nál használhatja fel.

Tisztelt Szobi Szülők és Pol-
gárok!

Megragadnám a helyet, az 
időt és az alkalmat arra is, hogy 
arra kérjem Önöket, hogy to-
vábbra is támogassák iskolánk 
mindenkori tanulóifjúságát. Erre 
eddig is számtalan szép példát 
mutatott a szobi lakósság (folyo-
sók kicsempézése, táncterem ki-

alakítása, könyvtárszoba beren-
dezése, alkalmi programok meg-
segítése stb.).

De szeretném arra is felhív-
ni a figyelmüket, hogy az a bizo-
nyos 1% a jövőben se vesszen el. 
Ha Önök nem rendelkeznek an-
nak hova juttatásáról, akkor saj-

Elsősök avatása
Ebben a tanévben az Almafesztivál keretén belül zajlott az elsősök 
avatása és fogadalomtétele. Megható látvány volt a sok csillogó sze-
mű izgatott elsős és az őket kísérő negyedikesek. Az ünnepélyes 
avató utáni műsor mind az elsősök, mind a tanító nénik munkáját 
dicsérik. Színvonalas, kedves előadásukkal bebizonyították, hogy 
méltóak a Fekete István Általános Iskola tanulóinak sorába lépni.

nos azt a mindenkori kormányok 
költik majd el a maguk belátása 
szerint. Ezért arra kérem Önöket, 
hogy ne hagyják elveszni azokat 
az 1 %-kat, legyenek azok az ösz-
szegek az Önök kívánsága szerint 
felhasználhatóak. Kérem, hogy a 
Szobért-Szobiakért Alapítvány 
javára utalják át minden évben 
az egy százalékokat. Hiszem és 
tudom, hogy eddig is nagyszerű 
eseményeket és programokat tá-
mogatott az alapítvány. 

jl

Befejezte tevékenységét az Egészséges 
és Művelt Szobi Ifjúságért Alapítvány
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2013. október 1-jén hagyomá-
nyainkhoz híven megrendeztük 
a zene világnapját, igaz kissé 
rendhagyó módon, mint azt már 
az előző évek során megszoktuk. 
Az UNESCO Nemzetközi Taná-
csa Yehudi Menuhin, híres he-
gedűművész kezdeményezésé-
re emelte ezt a napot a Zene vi-
lágnapja rangjára 1975 óta. Eb-
ben az évben a Kodály Zoltán 
Alapfokú Művészetoktatási In-

tézmény és a Szobi Fekete István 
Általános Iskola közösen ünne-
pelte a zene világnapját a József 
Attila Művelődési Házban. A 
műsor „repertoárját” az iskola 
gyermekkórusa és a zeneiskola 
tanárai, növendékei színvonalas, 
gyermek közeli, romantikus dal-
lamai adták. Nyitásként felcsen-
dült Beethoven IX. szimfóniájá-
ból az Örömóda, majd Michael 
Praetorius, Viva la musica lel-
ket ölelgető, simogató zenét él-
tető dallama. Mindkét művet az 
iskola kórusa adta elő, a zenei 
élményt fokozta, hogy a peda-
gógusok egy színpadon, együtt 
énekeltek a gyerekekkel. Ezt kö-
vetően a zeneiskola műsora kö-
vetkezett: Keller - Air Allegro, 
előadta: Pallagi Erika, kísérte: 
Ujvári Gábor, Gluck -  Andan-
te és Régi magyar táncok, elő-
adta: Sági Csenge, kísérte: Cs. 
Nagy András, Mozart – Török 
induló, előadta: Gelle Kristóf, 
kísérte: Cs. Nagy András, Tor-
nyos – Scherzo, előadta: Huszti 
Boldizsár, kísérte: Bacsi János, 
Bizet – Carmen című operából 
Habanéra, előadók: Bacsi Já-
nos, Fehérné Szabó Marianna, 
Szakácsné Győri Éva, latin-ame-
rikai műveket játszott zongorán 
Samuel Armas Mexikóból.

A komoly zenei hangszeres 

előadások között csendült fel is-
kolánk 7. osztályos tanulója Csó-
ka Zsófia előadásában: Hajdúsá-
gi népdalcsokor. A végén, mint 
egy gyöngyszem következett 
Bogányi Gergely Kossuth díjas 
művész zongora darabja, amit 
vastaps követett. A diákjaink ar-
cát nézve és tapsból ítélve bát-
ran mondhatom, hogy tetszett a 
gyerekeknek a zene világnapjá-
ra összeállított komolyzenei mű-

sor. Úgy érzem tettünk még egy 
lépést, annak érdekében, hogy a 
gyerekek szeressék a zenét.  

Ezt tovább erősítette Fehérné 
Szabó Marianna tanárnő, aki 
Filharmónia előadásokat szerve-
zett a gyerekek számára, amely-
nek szintén a művelődési ház ad 
otthont. A bérlet ára 1400 Ft és 
négy előadást takar. Október 12-
én a Göncölszekér Együttes ver-
ses, zenés produkcióját láthat-
tuk. Itt köszönöm meg Verebélyi 
Ákos tankerület igazgató úrnak a 
segítségét, aki 50 ingyenes bér-
lettel segítette iskolánk tanuló-
it, így azok a gyerekek is részt 
vettek a Filharmónia előadáson, 
akiknek a szülők anyagi helyzete 
ezt nem tette lehetővé. 

Ahogy a kezdő sorokban is 
írtam a zene az kell, komoly-
zene vagy a popzene – lényeg 
énekeljenek, zenéljenek, lé-
nyük gazdagodjon, színesed-
jen, találjanak örömet a mu-
zsikában. Így lopta be a ko-
molyzene mellé magát a pop-
zene. Hatalmas a láz, a készü-
lődés iskolánkban, hiszen in-
dul az I. tehetségkutató X fak-
tor. November hónapban lesz-
nek az elődöntők a gálára kará-
csonykor kerül sor. Így a zene 
az kell, mert körül ölel…

JáriK izabella

A zene az kell, 
mert körülölel…

folytatás az 1. oldalról
Az egyik szerint a vá-

ros árvíz elleni védelme egy 
gátrendszer kiépítésével biz-
tosítható, míg a másik sze-
rint az államnak megfelelő 
áron meg kellene vásárolnia 
az árvízzel veszélyeztett in-
gatlanokat, hogy az ott élők 
elköltözhessenek és bizton-
ságos helyen vásárolhassa-
nak (vagy építhessenek) ma-
guknak új otthonokat.

A lakossági hozzászólá-
sokat követően tájékozta-
tás történt arról, hogy az ön-
kormányzat minden érin-
tetthez, akinek lakóingatla-
nát elöntötte az árvíz el fog 
küldeni egy tájékozódó le-
velet, amelyben az érin-
tett lakó szándékát és véle-
ményét kéri majd nyilatko-
zat formájában kifejezés-
re juttatni. Ezen említett le-
vél mellé csatolt nyilatkoza-
ton fejezhetik ki az érintet-
tek, hogy melyik út jelente-
ne számukra ideális megol-
dást. A válaszokat összesítve 
vélhetően kialakul majd egy 
többségi akarat, amely men-
tén lehetne kezdeményezni 
tárgyalásokat a kormányzat 
irányába. 

Minderre reagálva Harrach 
Péter országgyűlési képvi-
selő kérte a polgármestert, 
hogy az érintett lakókat egy 
hónapon belül nyilatkoztassa 
az elhangzottakkal kapcsola-
tosan. A beérkezett nyilatko-

Tematikus városgyűlés 
az árvízi védekezés

lehetőségeiről
 Hogyan védhetnénk meg településünket 

az árvíz pusztításától?
zatok összegzése után tegyen 
kezdeményezést a kormány-
zat illetékesei felé. E kezde-
ményezést fogja majd maga 
is támogatni, illetve közvetí-
teni a döntéshozók felé. 

Az említett kérdőívek ok-
tóber hónapban kiküldés-
re kerültek, visszaérkezé-
sük folyamatos. Tájékozta-
tó jelleggel egyenlőre any-
nyit tudunk elmondani, hogy 
az önkormányzathoz vissza-
érkezett nyilatkozatok alap-
ján 20 fő támogatná ingat-
lanuknak a Magyar Állam 
általi megvásárlását, 14-en 
pedig a gátrendszer építé-
sét, de közülük 2 fő azt a vá-
laszt adta, ha a többség elté-
rő véleményen lenne, akkor  
feltétellel, de a Magyar Ál-
lam általi ingatlanvásárlást 
is támogathatónak tartaná. 
Mindössze egy fő válaszolt 
úgy, hogy ő nem tart semmi-
re igényt, neki megfelel a je-
lenlegi helyzet.

A viszzaékezett nyilatko-
zatok tartalmának ismere-
tében ad majd felhatalma-
zást a képviselő-testület a 
polgármesternek a kormány 
irányába megfogalmazandó 
indítvány tekintetében. Ez-
úton is megköszönjük a fó-
rumon való aktív részvételt 
és a nyilatkozatban történt 
véleménnyilvánítást.

Tisztelettel: 
               remitzKy zoltán

                 polgármester 

Hírek településünkről:
www.szob.hu
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Nagy izgalommal készülőd-
tünk az óvodánkban első al-
kalommal megrendezésre ke-
rülő „Tök jó” hétre.

Hetekkel ezelőtt a szülők 
segítségével kezdtünk hozzá 
a tökök begyűjtéséhez. 

Az alapanyagok láttán 
jobbnál-jobb ötletek jutottak 
eszünkbe és igyekeztünk eze-
ket a gyakorlatban is megva-
lósítani.

Először az óvoda dekoráci-
ója készült el, melyhez min-
den csoport hozzájárult egy-
egy igényesen kifaragott tök-
lámpással.

  Fényeik hangulatossá tet-
ték az egész épületet. Alka-
lomhoz illően dekoráltuk az 
óvoda ablakait. Minden fel-
nőtt lelkesedéssel vett részt 
a különböző tevékenységek-
ben.

A gyerekek is aktívan ki-
vették részüket a munkából. 
Tököt magoztak, díszítettek.

 Az óvodások szüleiket ké-
zen fogva vezették végig és 
mutogatták a dekorációt.

Ezen a héten az óvodán-

„Tök jó” hét az óvodában

kat sütőtök illat árasztotta 
el, a megsült tököt a gye-
rekek jóízűen elfogyasztot-
ták.

A nagy sikerre való te-

kintettel a következő évben 
is szeretnénk hasonló jelle-
gű programot szervezni. Ez-
úton szeretnénk megköszönni 
mindenkinek, hogy támogatá-

sukkal megvalósulhatott ez a 
program.

   „Tök jó” hetünk volt!
csiga-biga csoport

oVónéniJei

A Magángyógyszerészek Or-
szágos Szövetsége több éve 
megrendezi a „Kedvenc Pa-
tikám” elnevezésű versenyt, 
melynek szakmai bizottságá-
nak tagjai Dr. Mikola Bálint 
a MOSZ elnöke és Dr. Samu 
Antal a MOSZ alelnöke. Gon-
doltam egyet és a „Szobiak” 
és „Szobi Valóság” nevű in-
ternetes csoportnak írtam, 
hogy van egy ilyen lehetőség, 
és ha úgy érzik, és megérdem-
li ez a gyógyszertár, akkor le-
het rá szavazni. Örömmel vet-
tem tudomásul, hogy szin-
te egy emberként vették a fá-
radságot, nem csak a szobiak, 
hanem a környező települé-
sek lakói is, hogy kikeressék 
a www.kedvencpatikam.hu 
oldalt, leveleket írtak a meg-
adott címre. 

És amikor a Szegeden 

gyógyszerészetet tanuló leány-
kám gratulált az ötödik helye-
zésért, akkor tudtam meg én is 
az örömhírt. 

Nekem ez az eredmény 
nagyon sokat jelent. Jelen-
ti azt, hogy szeretnek be-
jönni ide az emberek, szere-
tik az itt dolgozókat. Értéke-
lik a törekvéseinket, hogy le-
hetőleg a XXI. századi szín-
vonalán lássuk el gyógyszer-
rel őket. Általánosságában 
pedig azt jelenti, hogy Szob 
és a környező települések 
ha kell, összefognak, és kö-
szönik szépen ebben a nehéz 
gazdasági helyzetben is él-
nek és élni fognak! Nem csak 
az egészségügyben, hanem 
az élet más területein is!

Köszönettel:
bedéné dr. balogH róza 

gyógyszertárvezető

„Kedvenc Patikám”
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Október 12-én a művelődé-
si házban az idősek köszön-
tésére került sor. A nyugdíjas 
klub vezetőjének és vezetősé-

gi tagjainak kitartó munkájá-
nak gyümölcseként, vacsorá-
val egybekötött zenés, táncos 
mulatságot rendezett tagjai-
nak. Köszöntőt mondott Tóth 
Lajos önkormányzati képvi-
selő.

A rendezvényt támogatta 
Remitzky Zoltán polgármes-
ter, Orbán József alpolgár-
mester, Polónyi Éva képvise-
lő, akiknek ezúton szeretnénk 
megköszönni.

Kitűnő zene, finom vacso-

ra után hangulatos tombola-
húzás volt, melyet a CBA, Er-
zsike Virág Ajándék, Herfli 
Pizzéria és Söröző, Krisz-

ta fodrász, Bogi kozmeti-
ka, Jojo Drogéria, párkányi 
Eszterházy Cukrászda aján-
dékai tettek színesebbé, amit 
köszönünk nekik. 

Köszönjük Szabadkai 
Györgynek a finom vacsorát.

Segítségükkel hozzájárul-
tak a rendezvény sikeréhez: 
Klagyivik József, Klagyivik 
Józsefné, Smolong József, Vi-
rág Sándor, Borbás Béláné, 
Dekák Lászlóné, Véber 
Sándorné, köszönjük nekik.

Október hónap, 
idősek napja

 Megemlékezés az 
1956-os forradalom 
és szabadságharcról

Október 23-án abban a szeren-
csés helyzetben voltam, hogy 
részese lehettem a művelődési 
házban tartott városi megem-
lékezésnek – mint néző - me-
lyen a  8. osztályos diákok ad-
ták az ünnepi műsort. Ezek a 

rendezvények egyébként is 
közel állnak a szívemhez, hi-
szen a gyerekeket kicsi koruk 
óta ismerem, előttem nőnek 

fel, kedves ovisokból – ko-
moly kamaszokká.

De most - ez jutott eszembe 
az előadás után – ez ütős volt! 
A zene, a dobogás, a gyerekek 
előadása, a kivetítés, éreztem, 

hogy sokkolt az egész. Persze 
a jó értelemben, és valószínű-
leg nem csak én voltam így 
vele, mert a műsor után per-
cekig csak ültünk, némán és 
valahogy senkinek sem aka-
ródzott elindulni hazafelé. Így 

hát ezúton szeretném őszintén 
megköszönni ezt az élményt.

Sesztayné Zeke Gyöngyi, 
Kiss Zsuzsanna, Valentinné 

Gönczöl Juli tanárnők, 8. a 
és b osztályos diákok, Csóka 
Zsófi. Köszönöm!

Köszönöm szépem minden 
néző nevében.

bori
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Évek óta keresztény zarándokok 
kelnek át a szobi kompon felfe-
lé Márianosztrára, és tovább…

A Pálos Rend szerve-
zői 2011-ben indították út-
jára a Pálos 70 Zarándokla-
tot és Teljesítmény Túrát a bu-
dai Sziklatemplomtól indulóan 
Budaszentlőrincen, Csobánkán 
és Pilisszentléleken át.

Boldog Özséb alapítot-
ta rend hívei azóta hívják év-
ről-évre az erre az útra vál-
lalkozó hívőket és nem hívő-
ket, akik egyre többen vesznek 
részt rajta. Ez a 74 kilométe-
res testet és lelket megpróbá-
ló kinek egy, kinek kettő, ki-

nek háromnapi gyaloglás a bu-
dai, pilisi, visegrádi hegye-
ken keresztül vezet, és a Bör-
zsönyben ér véget a Magya-
rok Nagyasszonya kegytemp-
lomnál Márianosztrán. Nyár-
elő idején találtak rám a Bör-
zsöny Múzeumban a pálos za-
rándoklat szervezői azzal a 
kérdéssel, hogy hol lehetne fo-
gadni és elszállásolni (vacsora 
és másnap reggeli biztosításá-

val) a zarándoklat résztvevőit. 
Ugyanis a korábbi évek szobi 
fogadó helyei nem állnak idén 

rendelkezésre: a Szent Lász-
ló Gimnázium Kollégiumában 
és a Szent László Plébániában 
felújítás folyik ebben az idő-
ben. Magyarként fontosnak ta-
láltam ezt a megszólítást, szo-
bi lakosként pedig különös-
képpen. Ezért fordultam a szo-
bi Fekete István Általános Is-
kola vezetőjéhez azzal a kérés-
sel, hogy mi lenne, ha idén a 
tornateremben aludhatnának 

Pálos 70 Zarándoklat fogadása Szobon
2013. október 5-6.

a zarándokok. Járik Izabella 
igazgató asszony készséggel 
és megértéssel vette megkere-
sésemet, és fogadta a pálos za-
rándoklat szervezőit, megsze-
rezte hozzá a fenntartói-mű-
ködtetői engedélyt. Köszönet 
érte! A zarándokok/teljesít-
ménytúrázók a Ferryboat Kft. 
éjfélig óránként járó kompjá-
val érkeztek, és közülük sokan 
tovább gyalogoltak az éji sö-
tétben Sukola-keresztet érint-
ve Márianosztrára.

Ezen az új helyen való foga-
dás sikeres volt, és a 133 zarán-
dok „komfortosan” tudott Szo-
bon vacsorázni, nyugovóra térni 
és másnap reggelizni.

Köszönetnyilvánítás. Ez 
úton szeretném megköszönni a 
Szobi Fekete István Általános 
Iskola diákja és pedagógusai 
nevében a Magyar Pálos Rend-
nek a lehetőséget, hogy a tanév 
folyamán a Gellért-hegyi Szik-
latemplomba biztosítanak in-
gyenes látogatási lehetőséget, 
ami tanulóink kulturális tudá-
sának bővítését fogja szolgálni.

JáriK izabella igazgató

Pálos 70 Zarándoklat 
önkéntesei nevében

Budapestről érkező Pálos 
70-es önkéntesként nagyon 
jó volt a szobiak önzetlen 
segítőkészségével találkoz-
ni. Már nyáron is rengete-
get segített az előkészítés-
nél Fésű József helyismere-
te, és a túra napjaiban is ne-
hezebb lett volna helytáll-
ni ilyen támogatás nélkül. 
Mindent egybevéve nagyon 
pozitív élmény volt részt 
venni a szervezésben, ami 
pedig nem magától értető-
dő, mert aki erre vállalko-
zik, az tudja, hogy számos 
problémával és szervezési 
nehézséggel jár a zarándo-
kok ellátása. Kluha Rozáli-
ának és munkatársainak kü-
lön köszönetünket fejezzük 
ki ezért.

Bozzay Ágnes, Vitányi Kin-
ga, Peregi Zsolt, Rácz And-
rás, Tóth Judit, Tóth Júlia, 
Tóth Sarolt, Tóth Cili, Kovács 
Krisztina és Tóth Gergely

A szobi egyházközség hí-
vei is segítségünkre vol-
tak este és reggel: Bablena 
Józsefné, Csillag Ferencné, 
Ghyczy Tamásné, Némedi 
Józsefné, Petyerák Nándorné, 
Zombori Ferencné. Őket is 
köszönet illeti áldozatos se-
gítségükért!

Illusztrációként két kép 
a vasárnap reggel Szobról 
Márianosztrára induló zarán-
dokcsoportról.

Fésű józseF györgy

Szalay Könyvek a könyvtár-
ban! Újra kaphatók a Szalay Ki-
adó könyvei könyvtárunkban. Az 
újdonságok az elmúlt évekhez ha-
sonlóan akciós áron vásárolhatók. 
Kisgyermekek által kedvelt mat-
ricás füzeteket 50 % kedvezmény-
nyel árusítjuk. Már megjelentek a 
kínálatban a 2014-es falinaptárak 
is, melyek ára 550 Ft. Nyitva tartá-
si időben várjuk az érdeklődőket!

Folyóirat kölcsönzés! A könyv 
kölcsönzés mellett folyóirat köl-
csönzésre is van lehetőség könyv-

tárunkban. 50 fajta folyóirat közül 
lehet választani, szinte minden té-
mában. Így politika, színházi élet, 
tudomány stb. Ajánlataink: Galak-
tika, Rubicon, Filmvilág, Élet és 
tudomány,  Természet- búvár.

Újra gurul a gombolyag! Kézi-
munka körünk szerdánként 17 óra-
kor várja a kötés, horgolás iránt ér-
deklődőket! Bővebb felvilágosítás 
a könyvtárban nyitva tartási időben. 
Tel: 06-26/370 217.

Leselejtezett könyvek kiárusí-
tása 2013. november 18–tól 23–ig.

Könyvtári hírek Díszítsük fel együtt 
a karácsonyfát!

Az idei évben a város karácsonyfája kék, ezüst 
és fehér színekben pompázik majd. Ezúton kér-
jük a szobi lakosokat annak érdekében, hogy a 
fa minél szebb és díszesebb legyen, készítsenek 
saját kezűleg díszeket a karácsonyfára a fent 
említett színek felhasználásával. Ha valaki nem 
érez kedvet a kézimunkázáshoz, de akad olyan 
dekoráció otthonában melyet szívesen felajánl, 
azt is szeretettel fogadjuk. A díszeket leadni a 
Szobi Érdy János Könyvtárban és a Szobi Jó-
zsef Attila Művelődési Házban lehet.
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48 éves általános iskolai osz-
tálytalálkozóra gyülekeztek az 
1964-65-ben elballagott VIII. a 
és b osztály tanulói  a Zátony 
Music Sörözőben.

2009-ben döntöttünk arról, 
hogy minden év szeptember 

harmadik szombatján tartunk 
találkozót. Több helyszínt is 
kipróbáltunk. Remek összejö-
vetel volt a Nyugdíjas Klubban 
történt főzős találkozó is. Az-
óta sajnos az ott résztvevők kö-
zül többektől el kellett búcsúz-

nunk.  Az is hagyománnyá vált, 
hogy mécses gyújtással emlé-
kezünk meg az eltávozott osz-
tálytársakról.  

Második éve már a Duna 
parton a komp mellett találko-
zunk. Tavaly tiszteletbeli osz-
tályfőnökünk, Szabóné Bozóki 
Flóra néni óriási meglepetést 
okozott nekünk. Névre szóló 
okleveleket kaptunk, és min-
denki húzhatott egy bölcs mon-
dást tartalmazó kártyát. Ezt ter-
mészetesen felolvastuk egy-
másnak, s többnyire találó is 
volt. Rendkívüli élményt kap-
tunk.

48 éves általános 
iskolai osztálytalálkozó

A slusszpoén pedig egy teszt 
kitöltése volt.  Mindenki a régi 
iskolapadban érezhette magát, 
azt hisszük mindenki jól telje-
sített.

Az idei találkozó az időjá-
rási körülmények miatt benti 

helyszínen zajlott, de minden-
ki maximálisan meg volt elé-
gedve a környezettel és azzal, 
hogy most már étterem jelleg-
gel is működik a létesítmény. 
Többen is fogyasztottak az étel 
kínálatból. Jövőre is itt fogunk 

találkozni. A helyszínt ajánlani 
tudjuk mindenkinek.

A 2013. év sem volt megle-
petésektől mentes, hiszen Flóra 
néni ismét bebizonyította, azt a 
tényt, hogy minden érzelmet és 
gondolatot (nem csak szóban, 
mint amit mi tettük volna) dal-
ban is ki lehet fejezni ennyi év 
megemlékezésére. Énekszámá-
val köszöntött bennünket.

A megjelentek rendkívül 
jól eső visszaemlékező talál-
kozáson vehettek részt. Jövőre 
megint találkozunk!!!

az a és b 
osztály szervezői

SZOBÉRT-SZOBIAKÉRT 
KÖZALAPÍTVÁNY
pályázati felhívása

A Szobért-Szobiakért Közalapítvány Kura-
tóriuma az Alapító Okiratban foglalt célok el-
érése érdekében pályázatot hirdet Szob város 
területén élő, kiemelkedő tehetségű fiatalok 
felkutatására, támogatására. 

A pályázat címe: Karácsonyi üdvözlet Szobról
A pályázat tartalma: szobi karácsonyi ké-

peslap készítése
A pályázat beadási határideje: 2013. de-

cember 4., szerda 18 óra
A pályázók köre: 8-18 éves fiatalok 
A pályázat díjazása: a díjazottakat értékes 

könyvutalvánnyal jutalmazzuk

Fontos gyakorlati tudnivalók: 
- a pályázatok beadására személyesen a 

Szobi Érdy János Könyvtárban, illetve a Szo-
bi József Attila Művelődési Házban, nyitva 
tartási időben van lehetőség

- a pályázatot A/4 formátumban műszaki 
rajzlapon tempera/zsírkréta/vízfesték techni-
kával kell elkészíteni

- a pályázatot lezárt borítékban kell leadni, 
a borítékon fel kell tüntetni: Karácsonyi üd-
vözlet Szobról

- a borítékban külön lapon szerepeljen a 
pályázó neve, életkora, lakcíme, az intézmény 
neve, ahol tanulmányait folytatja

- a pályázó a pályázat beadásával vállalja, 
hogy pályaművét az Szobért-Szobiakért Köz-
alapítvány a későbbiekben a szerző megjelö-
lésével felhasználhatja

- a pályázatok elbírálását szakmai zsűri végzi

A pályázat eredményhirdetése: a Karácso-
nyi Forgatag keretein belül, 2013. decem-
ber 14. 16 óra, Szobi József Attila Művelődé-
si Ház
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A második világháború után 
az akkori hatalom megszün-
tette a hitoktatást az iskolák-
ban. Hatvanhárom év kiha-
gyása után, a jelenlegi kor-
mány az oktatási rendszer át-
szervezésében ismét kötele-
zővé tette a hit és erkölcstan 
tanítását. E munka végrehaj-
tója Hoffmann Rózsa államtit-
kár asszony. Az Őt ért kritika 
szégyenletes, és magyar em-
berhez méltatlan. 

A három előző oktatásügyi 
minisztert e tárgyban egy asz-
talhoz ültette  a televízió szer-
kesztője a hitoktatást ellenző 
kampány támogatása céljá-
ból. Arról azonban nem tudni, 
hogy az ő idejükben mi volt 
az az említésre méltó ered-

mény, amit elértek.
Augusztus 9-én boldoggá 

avatták Sándor István szalézi 
szerzetest. A sajtóban bírálat 
érte a szalézi szerzetes iskola 
vezetőjét, amiért kötelezövé 
tette az ünnepségen való rész-
vételt a tanuóknak.

A 168 óra című lap októ-
ber 29-i számában Törzsök 
Erika foglalkozik a katoli-
kus egyházzal. Nem tudni, 
honnan vette az írásában kö-
zölteket, mert igaztalan dol-
gokat ír le tényként.

Ez a néhány eset is azt bi-
zonyítja, hogy a keresztény-
ség ellen minden eszközzel 
próbálkozik, harcol a világot 
átalakítani akaró pénzvilág.

simon József

Október 23-án az 1956-os 
forradalom és szabadságharc-
ra emlékeztünk. Emlékeztünk 
mi is, akik átélték az akkor 
történteket, akik a történte-
ket hitelesen megismerték és 
megértették. 

Felidéződik emlékezetünk-
ben a hősök neve. A Korvin 
köz és a többi budapesti tér 
fegyveres közössége. A mártí-
rok neve: Nagy Imre, Maléter 
Pál és a többiek. Tóth Ilona, 
Mansfeld Péter és a kivégzett 
harcosok neve. Vajon mi hoz-
ta össze azt a társadalmi ösz-
szefogást, amely azokban a 
napokban megmutatkozott?

És felidéződik bennünk a 
200000 magyar menekült, akik 
elhagyták hazájukat. Felidéző-
dik a menekültek hozzátarto-

zóinak és a hősi halált haltak 
szüleinek, testvéreinek és csa-
ládtagjainak fájdalma. Ezek a 
megemlékezés gondolatai. 

Településünk megemléke-
zését a művelődési házban tar-
tottuk. Az ünnepi köszöntőt kö-
vetően Fekete István Általános 
Iskola tanulói a forradalom tör-
ténéseit adták elő, jól felkészül-
ten. Az emlékezés hangulatát 
biztosítva a jelenlevőknek.

A fővárosi megemlékezés 
főleg politikai kampány ké-
pét mutatta, legalábbis amit 
látni lehetett a műszaki egye-
temnél megjelent összegyűl-
teknél. Mintha nem is a for-
radalom évfordulójának nap-
ja lett volna. Ez az ott levők 
szégyene.

simon József

Az antikvitás embere számára 
a halál eredetileg minden dol-
gok elvesztését jelentette, az 
élet teljes hiányát, visszafor-
díthatatlan tragédiát. Senki-
nek nem jutott például eszébe 
a sírokra felírni az elhalálo-
zás dátumát, hiszen ki akarna 
emlékezni egy ilyen szomo-
rú dátumra? Megjelent azon-
ban egy maroknyi krisztushí-
vő csoport, akik teljesen más-
ként viszonyultak a halálhoz.

Először is nem féltek tőle. 
Az üldözések idején elfogott 
hívők olyan vakmerően néz-
tek szembe a halállal, hogy az 
teljesen összezavarta és fel-
bőszítette pogány bíráikat. 
Rezzenéstelenül vették, ami-
kor hitük miatt halálra ítél-
ték őket, hiszen azt mondták, 
hogy ha csak Krisztus meg-
tagadásával maradhatnának 
életben, az semmit sem érne 
számukra.

Egyesek sürgették hóhérai-
kat, mások viccelődtek velük 

a halál küszöbén, mintha nem 
is érezték volna az élet és ha-
lál súlyát.

A másik változás az 
elhunytaikkal való kapcsola-
tukban mutatkozott meg. A 
sírokra felírták az elhalálozás 
dátumát, de nem azért, hogy 
azon szomorkodjanak, hanem 
mint „dies natalist“: elhunyt-
jaik égi születésének dátumát. 
Meggyőződésük volt ugyan-
is, hogy a halál újjászületést 
jelent, az örök életbe való át-
lépést. A hitükért vértanúha-
lált szenvedett társak marad-
ványai fölé emlékhelyeket, 
később bazilikákat építettek, 
és ott évenként hosszan tartó, 
jó hangulatú ünnepeket tartot-
tak. Rövid idő elteltével ki-
alakult az a szokás is, hogy 
a városban körmenetben hor-
dozzák körül ereklyéiket, ami 
kortársaikban komoly meg-
ütközést keltett. A pogányok 
szemében a halál ilyesfaj-
ta jelenléte bajlós előjel volt, 

mivel a holtaknak úgymond 
semmi keresnivalójuk nincs 
az élők világában.

Phokasz császár Rómá-
ban IV. Bonifác (608-615) 
pápának ajándékozta az ak-
korra már 100 éve üresen 
álló pogány templomot, a 
Pantheont, aki azt keresztény 
templommá alakítva 609. 
május 13-én Szűz Mária és 
minden vértanúk tiszteletére 
szentelte föl. A felszentelé-
si ünnepen 28 díszes kocsin 
ünnepélyes menetben hozták 
be a vértanúk ereklyéit a vá-
roson kívül lévő földalatti te-
metkezési helyekről, a kata-
kombákból. Egy ősi imád-
ság így fogalmazta meg ezt 
az eseményt: „Keljetek fel, ó 
Isten szentjei lakhelyetekről, 
szenteljétek meg e helyet, és 
áldjátok meg a népet!“

Milyen érdekes ez az ima! 
A keresztények szemében 
az elhunyt vértanúk nem az 
örök mozdulatlanság állapo-

tában várják, hogy földi ma-
radványaik teljesen elenyész-
szenek, hanem Isten erejéből 
élnek, hatalmas erővel jelen 
vannak, és isteni segítséggel 
erősítik meg földi életükben 
küzdő társaikat. A halál tehát 
nem eltűnés, nem az élet ér-
telmetlenségének bizonyíté-
ka, hanem kapu, amelyen ke-
resztül az élet teljességébe ve-
zet át bennünket Krisztus. Az 
értelmes és erkölcsös élet lé-
nyege az, hogy olyan dönté-
seket hozunk, amelyek halá-
lunk pillanatában is megőrzik 
értéküket.

Olyanokat, amelyeket nem 
kell később keserűen meg-
bánnunk, amelyek nem mér-
gezik meg belőlünk az életet, 
az örömet és a reményt.

Ha életünk során nagy elő-
deink példáját ismerjük és kö-
vetjük, hogy szemünk elől ne 
tévesszük a helyes irányt, ak-
kor jöhet akár a halál is, nincs 
okunk félelemre, mert lelki 
kincseink, melyeket életünk 
során összegyűjtöttünk, örök-
ké megmaradó gazdag élet-
té változnak Isten országában.

dr. Káposztássy béla atya

Adalékok napjaink
keresztényüldözéséhez

Megemlékezés

Élet a halálból
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Az őszi szünet előtti utolsó taní-
tási napon az általános iskolá-
ban újra Almafesztivál volt, me-
lyet idén városjátékkal kötöttek 
össze a diákseregnek. Minden 
évfolyamnak más-más feladato-
kat kellett teljesíteniük. Míg az 
elsősök a szobi neves épülete-
ket számolták össze és rajzolták 
le, addig a nagyobbak komo-
lyabb feladatokat kaptak, mint 
például: kérj valahol egy tojást 
és írasd alá azzal, akitől kaptad, 
vagy vásárolj egy csokoládét, 
azt vidd el az idősek otthonába 
és add oda egy ott élő néninek 
vagy bácsinak.

Volt állomás a Duna-parton, 
ahol ügyességi versenyen vet-

tek részt, de be kellett jutniuk a 
polgármesteri hivatalba is adat-
gyűjtés miatt, ami nem volt egy-
szerű feladat, az ajtóban útju-
kat álló páncélos, fegyveres vi-
téztől, aki csak akkor engedte 
be őket, ha különböző furfangos 
kérdésekre helyesen feleltek. 

A városban különböző ponto-
kon aláírást kellett gyűjteniük hí-
res emberektől, illetve mesehő-
söktől, úgy mint Csillagszemű 
juhász, Batman, Törpike vagy 
Piroska. 

A Bonanza turiban a feladat 
az volt, hogy öltöztess fel egy 
fiút és egy lányt két perc alatt a 
másik nem ruháiba és ezt fény-

képpel bizonyítsd. 
Volt újlenyomat vétel a rend-

őrségen, könyvkeresés és gomb 
varrás a könyvtárban, ének-
tánc-vers a művház egy-egy pa-
vilonja alatt és még sok-sok ha-
sonló vicces feladat az óvodától 
a plébániáig a gyógyszertártól 
az idősek otthonán át a CBA-ig 
felsorolni is nehéz a sok helyet, 

ahol kedvesen várták, fogadták 
és segítették a gyerekeket. (Bo-
csi, ha valaki kimaradt!)

Mind a szervezők, mind a 
segítő szülők, mind a diákok – 
bizton állíthatom – régen nevet-
tünk ennyit! A városjáték után 
az almás sütik versenye követ-
kezett, majd miután a gyerekek 
lezsűrizték a sütiket, meg is et-
ték azokat. Mi szülők pedig kö-
szönjük, hogy részesei lehet-
tünk ennek a napnak. Köszön-
jük a sok nevetést és, hogy egy 
kicsit mi is újra gondtalan gye-
rekek lehettünk.

Csak így tovább jövőre is.
bori

Almafesztivál 
és városjáték

A szolga szót emel
Kálvin testvér! – A népem gályarab.
Erők sodorják
egyre távolabb
hazugságok, és szóvirág felé, 
nyomor, pusztulás démona elé,
és szenvedést, meg
éhezést nyelünk…
Hát új reformációt adj nekünk!
Elhajlásunk ne perzseljen tovább…,
Krisztusra mutass,
és ne add alább.
Genfi keménységgel tegyél csodát:
törd meg a kenyeret, s nyújtsd a borát.

Karvalyok karma 
nem téphet hitet,
kell, ki osztja a könyörületet!
Új reformot adj
Uram Istenem,
essünk térdre e nehéz terepen,
imánk hangos szóval jusson hozzád,
és fordítsd felénk 
újra szent orcád.
Lásd, lelkeinket
már megoltották!

Egy nép kérné az Úr bocsánatát,
ha jellemed a jeltelen sírból
csalókat űzne a bordélyházból,
nem kocsmák szennye lenne a világ,
csibész pénzváltó,
ki lelket szétrág…

De átesik a hit őszi fénye,
csak ragyog…, ragyog…,
örök reménye,
és a szó, hogy „ vagyok, aki vagyok!”
Uram! – Én békésen imádkozok,
hogy „szabadíts meg…”,
hisz tanítottál,
„Tiéd az ország…”,
mit ránk testáltál,
a terített asztal, amit adtál,
vérednek kelyhe, mit nyújtottál.
Az a víz, az örök keresztségre,
s kereszted bűnbocsátó békére,
a reformált hit,
magyar őserő,
mi őseink hitéből eredő.

Íme a lélek:
idd és egyétek!
Hiábavalóvá ne tegyétek! – 

Tanít a Mester, hát hallgass a szóra:
naponként…bölcs…reformációra.

Vác, 2011-09-08.
                                                                         

dr. simon József
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Újra elindult a megyei sakk 
csapatbajnokság.

Az első fordulóban az el-
múlt évi ezüstérmes Dunaha-
raszti MTK csapatát fogad-
tuk: Szob SC – DMTK 4,5 
– 5,5.

Ez nem rossz, bár 1-1,5 
pont elúszott. Cél az érem-
szerzés, az előző 4. helyhez 
képest.

Ifjú tehetségünk, Virág Bá-
lint két versenyét - 51 és 57 
fő közül - megnyerte. Gratu-

Az Illés zenekar zenéjével 
kezdődött 2013. október 23-
án az A 54 PGSE díjkiosztója.

Ebben az évben is Krasznai 
Zoltán biztosított (zártkörű 
rendezvényként) helyet a ga-
lambászok 2013. évi eredmé-

nyeinek elismerését megillető 
serlegek átadására.

 Nagy Ottó a 06-os Tagszö-
vetség elnöke is részt vett ezen 

a találkozón. Elismerését fe-
jezte ki, hogy az egyesület tag-
jai ennyi kupát nyertek. Gratu-
lált a tagoknak, és hangsúlyoz-
ta, hogy kevés ilyen összetartó 

Újra itt van...
egyesületet ismer. Erre bizony 
büszkék lehetünk.

A nyertesek (abc szerint):  
Fidler József, Huszák György, 
Kliment Gyula, Laki István, 
Pásztor István. A serlegek át-
adása után mindenki nagyon 

jóízűen evett Bánár Zsolt és 
Holler Károly főztjéből.

Ezúton is köszönjük a 
Polónyi pékség és mindazok 

támogatását, akik segítették 
ennek a rendezvénynek mél-
tó lebonyolítását.

Kliment gyula 
a-54 pgse elnÖK

Sakk hírek - 2013. ősz
lálunk neki! Ő már a felnőt-
tek között is jónak számít, 9 
évesen. A havi Hírverő Verse-
nyek zajlanak továbbra is.

Vezet: Zala Gyula, köve-
tik: Virág, Csiba, Lőrincz, 
Baranyi, Szabó.

Gyakorlásainak péntek 
este 18 órától a vasutas lakta-
nyában vannak.

Minden érdeklődőt szíve-
sen látunk.

Csiba benő
sakkCsapat-vezető

Immár elindult a 2013/2014-
es bajnoki szezon. Két mér-
kőzésünk volt eddig, 50 %-os 
a mérleg. Reménykedünk ab-
ban, hogy elérjük a 70-75 
%-ot is, mert célunk csak a 
dobogó lehet.

Az elmúlt évi ezüstérmes 
Dunaharaszti MTK elleni ha-
zai 4,5 – 5,5 elfogadható bár 
1 – 1,5 pont bennünk maradt.

Majd a második forduló-
ban az átalakult Galgamácsa/
Vác csapata ellen 5,5 – 4,5 
győzelem jött, amit nagyobb 
arányúra terveztünk.

November 24-én Törökbá-
lint NB II-es hátterű gárdáját 
fogadjuk 10 órától.

A Hírverő Sakkversenye-
ken két forduló van hátra, Zala 
Gyula és Virág Sándor elhú-
zott, a többi üldöző Csiba, 
Lőrincz, Baranyi követik őket.

Ifjú jó játékosunk, Vi-
rág Bálint első két versenyét 
megnyerte 51 és 57 fiatal kö-
zött, majd részt vett egy má-
sik versenyen egy korcsoport-
tal feljebb, ahol 5. lett, ami el-
fogadható. A felnőttek között 
is bemutatkozott, sajnos vere-
séggel, de övé a jövő!

Újra péntekenként találko-
zunk 18 órától a vasúti lak-
tanyában, bárkit szívesen vá-
runk, aki szeretne játszani.

Csiba benő Csapatvezető

Hatvannégy kockán
a sakk mezején



2013. november 20-án 18 
órakor ismét Kis Pista elő-
adását élvezhetik az érdek-
lődők. Téma: Rabszolgaság 
és Woodoo: GHÁNA, TOGO, 
BENIN.

A szombák „tambermá-
nak“ – jó kőművesnek neve-

zik magukat. A jól védhető 
családi váraikat valamikor a 
rabszolgavadászok ellen véde-
kezésül építették. A szalmate-
tős tornyok gabonatárolók.

Sok-sok szörnyűséges me-
leg napot és éjszakát töltöt-
tünk vándorlással közöttük, 
ellenszenvük a fehérek iránt 
máig megmaradt. Már az is 
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SZOBÉRT-SZOBIAKÉRT 
KÖZALAPÍTVÁNY
pályázati felhívása

A Szobért-Szobiakért Közalapítvány Kurató-
riuma az Alapító Okiratban foglalt célok el-
érése érdekében pályázatot hirdet Szob város 
területén élő, kiemelkedő tehetségű fiatalok 
felkutatására, támogatására. 

A pályázat címe: Karácsonyi történet Szobon
A pályázat tartalma: Szobon játszódó mese 

vagy novella írása
A pályázat beadási határideje: 2013. de-

cember 4., szerda 18 óra
A pályázók köre: 8-18 éves fiatalok 
A pályázat díjazása: a díjazottakat értékes 

könyvutalvánnyal jutalmazzuk

Fontos gyakorlati tudnivalók: 
- a pályázatok beadására személyesen a 

Szobi Érdy János Könyvtárban, illetve a Szo-
bi József Attila Művelődési Házban, nyitva 
tartási időben van lehetőség

- a pályázatot olvasható, kézzel írt formá-
ban, lezárt borítékban kell leadni, a borí-
tékon fel kell tüntetni: Karácsonyi történet 
Szobon

- a borítékban külön lapon szerepeljen a 
pályázó neve, életkora, lakcíme, az intézmény 
neve, ahol tanulmányait folytatja

- a pályázó a pályázat beadásával vállalja, 
hogy pályaművét az Szobért-Szobiakért Köz-
alapítvány a későbbiekben a szerző megjelö-
lésével felhasználhatja

- a pályázatok elbírálását szakmai zsűri 
végzi

A pályázat eredményhirdetése: a Karácso-
nyi Forgatag keretein belül, 2013. decem-
ber 14. 16 óra, Szobi József Attila Művelődé-
si Ház

Keressük a város
 karácsonyfáit!

Az idei évben is várjuk a fenyőfa felajánláso-
kat. Szeretettel fogadjuk a na-
gyobb (3-6 méter) méretű fe-
nyőket, melyek városunk ka-
rácsonyfáiként állhatnak az 
ünnep középpontjában.

Érdeklődni telefonon a 06-
70/442-66-78-as telefonszá-
mon, illetve személyesen a 
művelődési házban.

szép, hogy nem bántottak…
A véráldozat, mint vallá-

si cselekmény fontos szerepet 
játszik az itt élők körében.

A vér, az élet jelképeként 
megteremti a kapcsolatot em-
ber és Isten között.

A keresztény hittérítés el-

lenére az áldozati szokások 
megmaradtak, néha a döb-
benettől szólni sem tudtunk, 
nem hiába, hogy két hónapig 
egyetlen utazóval nem talál-
koztunk.

Újra Kis Pista előadás 
a könyvtárban
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Adománygyűjtés
A Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szí-
vesen fogad ruha, cipő és játék felajánlásokat, adományo-
kat, melyeket továbbítunk a rászoruló családok részére.

Elérhetőségünk: 27/371-701 vagy személyesen Szob, 
Ipolysági u. 3.

5, 4, 3, 2, 1… Új év, új élet!
Közösen!

Szobi fogyi. „Válts életmódot” klub. Csak csajok. Fogy-
jon Szob. Egyedül nem megy…

Mind jó, de igazán egy sem jó, mert egyik sem fejezi 
ki pontosan azt, amit tervezünk, mégis mindegyikből van 
benne egy kicsi.

A lényeg az, hogy január első hetében nagyon várjuk 
azokat a sorstársakat:

- akik őriznek a szekrényben ruhákat egy „szebb kor-
ból” (hátha rám jön még valaha)

- akiknek a jojó nem csak egy kedves gyerekjátékot 
jelent

- akik betéve tudják kettő (vagy annál több) szuperdi-
éta szuperparancsolatait (mégis évek óta elégedetlenek a 
kilókkal)

- akik álmunkban is oda-vissza számolják a kalóriákat, 
kódokat, mutatókat, de azt a bizonyos ruhát még nem si-
került felvenni

- akiknek „csupán” a kitartás hiányzik
- akik már egy ideje fontolgatják az életmódváltást
- akik bevállalnak egy 6 hónapos játékot
- akik hisznek a közösség erejében és el tuják enged-

ni magukat
Tehát január elejéig még nyalogathatjuk az ünnepi 

csuprokat, de aztán…
Előzetes információt az Érdy János Könyvtárban, il-

letve a József Attila Művelődési Házban kaphat minden 
érdeklődő.

Öreg kor
Mikor az ember egyre csak vénül
Tele lesz minden kórsággal végül!

Itt fáj és ott fáj, nem jár a lába,
Orvoshoz totyog , nem megy a bálba!
Egyre csak csúnyul, ráncos az arca
Eszébe jut már, minden kudarca!
Folyik a könnye, nedves az orra,
Néz a tükörbe, mi kerül sorra!
Ősz haja már, kihullik lassan

Foga már egy sem, s megdagadt hasban!
Nem bír cipelni, reszket az izma!
Bütykös a lába, szorít a csizma!

K. V.
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Szobi Hírnök
Szob Város Önkormányzatának lapja

Felelős kiadó: Remitzky Zoltán polgármester
2628 Szob, Szent Imre u. 12. 

Tel.: 27/570-690
Felelős szerkesztő: dr. Holocsi Krisztián

Tel./fax.: 27/570-540, e-mail: holocsik@gmail.com
Nyomdai előállítás: Proxa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

2167 Vácduka, Petőfi utca 28.
Tel./fax: 27/316-100

Felelős vezető: Furucz Zoltán

Humorsarok
Mórickát dorgálja az apukája:

- Kisfiam, pont úgy eszel, mint a malacok! Igen, 
pont olyan vagy mint egy malac! Tudod egyálta-
lán mi az a malac?

- Igen, papa! A malac egy nagy disznónak a 
gyereke!


